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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและสร้างเคร่ืองผลิตสบู่

กอ้นแบบอตัโนมติั ท่ีสามารถแปรรูปเศษสบู่จากเศษสบู่ท่ีเป็นของเสียจาก
การผลิตสบู่แบบเดิมของโรงงานกรณีศึกษา มาเป็นเป็นสบู่ก้อนแปร
รูปแบบใหม่ โดยเคร่ืองผลิตสบู่ท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วยการท างาน 3 
ขั้นตอน เร่ิมจากน าเศษสบู่ไปใส่ในเคร่ืองอดัสบู่ จากนั้นท าการบดและ
อดัเศษสบู่ให้เป็นสบู่แท่งท่ีมีพื้นท่ีหน้าตดั 25 × 30 มิลลิเมตร แล้วส่ง
ต่อไปยงัขั้นตอนท่ีสองโดยใชส้ายพานล าเลียง ในขั้นตอนท่ีสอง ระบบจะ
ท าการตดัแบ่งสบู่แท่งท่ีถูกส่งมาตามสายพานใหเ้ป็นกอ้น ขนาดความยาว
กอ้นละ 80 มิลลิเมตร ซ่ึงมีน ้ าหนกัประมาณ 95-105  กรัม และส่งต่อไป
ยงัเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปในขั้นตอนสุดทา้ย ขั้นตอนท่ีสาม ระบบป๊ัมจะท าการ
ป๊ัมข้ึนรูปกอ้นสบู่ตามแบบของแม่พิมพซ่ึ์งแม่พิมพท่ี์ใชเ้ป็นแม่พิมพแ์บบ
ประกบ ระบบการท างานทั้งหมดจะถูกควบคุมการท างานดว้ยพีแอลซี 
เพื่อสั่งการให้ระบบทั้งหมดท างานอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอนและใชร้ะบบ
นิวเมติกส์ในการขบัเคล่ือนกลไกการท างานในส่วนต่าง ๆ ผลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพพบว่าการท างานของของเคร่ืองผลิตสบู่ทั้ ง 3 
ขั้นตอน สามารถท างานไดอ้ยา่งอตัโนมติั โดยมีรอบเวลาในการผลิตสบู่
เท่ากบั 23 วนิาทีต่อกอ้น โดยมีประสิทธิภาพของเคร่ืองอดั เคร่ืองตดั และ
เคร่ืองป๊ัมข้ึนรูป เท่ากบัร้อยละ 98, 97 และ 95 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: สบู่กอ้น, ระบบอตัโนมติั, เคร่ืองผลิตสบู่ 
 

Abstract 
This research has the objective in order to design and 

development the automated soap making machine that can process soap 
scraps from soap scraps that is the waste thing from the production of 
the soap in the former form of the case study factory to be the soap that 
is processed to be the new form. By The automated soap making 
machine that is created, is consist of working for 3 processes. This has 
started from bringing soap scraps to put in the soap compressor 

machine. Later, this will do the pressing and this will press the soap to 
be the soap bar that has the cross sectional area of 25 x 30 millimeters 
and then this will send further to the second procedure by this will use 
the conveyor belt. In the second procedure, the system will do the 
cutting of the soap bar that is sent from the conveyor belt to be the piece 
with the size of the length of the piece at 80 millimeters that has the 
weight approximately at 95-105 grams. And this will send further to the 
press forming machine in the last procedure. The third procedure is the 
pressing system will do the press forming of the bar piece according to 
the mold that the mold that is used, will be the sandwiching mold. All 
working systems will be controlled by the working with PLC for 
ordering to let all working systems will work sequentially and this will 
use the pneumatics system in driving the working mechanism in other 
parts. The result from testing of the efficiency, this has found that the 
working of the automatic soap production machine for 3 procedures can 
work automatically by this will have the time cycle in the production of 
the soap equal to 23 seconds per piece. By this has the efficiency of the 
pressing machine, the cutting machine and the press forming machine 
that is equal to 98%, 97% and 95% respectively. 
 
Keywords:  soap, automation system, manuscript format, soap making 

machine 
 

1. บทน า 
โรงงานกรณีศึกษาเป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายสบู่อาบน ้ า

สบู่สมุนไพรธรรมชาติ และเพิ่มการผลิตสินคา้ประเภทสบู่แฟนซีเจลอาบ
น ้าแชมพูครีมนวดผมและครีมทาผวิเพื่อเป็นตวัเลือกแก่ความตอ้งการของ
ลูกคา้ในปัจจุบนัโดยมุ่งเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้โดยผลิตภณัฑห์ลกัของโรงงานกรณีศึกษาคือ สบู่ โดย
ปัจจุบนัโรงงานสามารถผลิตสบู่สมุนไพรธรรมชาติ ต่อวนัอยู่ท่ี 1,600 
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กิโลกรัม ซ่ึงคิดเป็นจ านวน 9,302 กอ้น และเกิดเศษสบู่ท่ีเสียจ านวน 200 
กิโลกรัมต่อวนั หรือเท่ากบั 1,162 กอ้น ส่งผลใหโ้รงงานมีปริมาณเศษสบู่
สะสมเป็นจ านวนมาก  ดังนั้ นงานวิจัยน้ีได้ท าการออกแบบและสร้าง
เคร่ืองผลิตสบู่กอ้นแบบอตัโนมติั ท่ีสามารถแปรรูปเศษสบู่จากเศษสบู่ท่ี
เป็นของเสียจากการผลิตสบู่แบบเดิมของโรงงานกรณีศึกษา มาเป็นเป็น
สบู่ก้อนแปรรูปแบบใหม่ เพื่อน าของเสียท่ีเกิดจากการผลิตกลบัมาใช้
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงการท างานของระบบท่ีพฒันาข้ึนจะเป็นแบบ
อตัโนมติัซ่ึงจะท าใหส้ามารถปัญหา และค่าใชจ่้ายในดา้นแรงงานลงได ้
 

2. ศึกษาข้อมูลการผลติสบู่ของโรงงาน 
 ใน ก าร ศึ กษ าข้อ มู ล ใน ก ารผ ลิ ตส บู่ ได้ ศึ กษ าวิ ธี ก าร
กระบวนการผลิตสบู่โดยเขา้พบเจา้ของกิจการและพนกังานท่ีมีความรู้ใน
การท าสบู่ไดส้ัมภาษณ์เพื่อขอค าแนะน าในการท าสบู่รวมไปถึงการท่ีได้
เขา้พบผูเ้ช่ียวชาญเพื่อขอค าปรึกษาแนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะสร้าง
เค ร่ืองผลิตสบู่อัตโนมัติ ข้ึนมาเพื่ อแก้ปัญหาท่ี เกิด ข้ึนในขั้ นตอน
กระบวนการผลิตสบู่ 
 
ตารางท่ี 1  กระบวนการผลิตสบู่กอ้นในปัจจุบนัของโรงงาน 
 

กระบวนการผลิต พนกังาน อุปกรณ์/เคร่ืองมือ 
1  ผสมสารเคมี ใชแ้รงงานในการ

ผสม 
ถงัขนาดใหญ่ 

2  หล่อแบบสบู่เป็นแท่ง ใชแ้รงงานในการ
หล่อแบบ 

พิมพแ์บบแท่ง 

3  ท้ิงแบบสบู่ใหค่้าท่ีเป็น
กรดอยูท่ี่มาตรฐาน
ก าหนด 

ใชแ้รงงานในการ
ตรวจสอบ 

เคร่ืองมือวดักรด/
ด่าง 

4  แกะแบบสบู่ออก ใชแ้รงงานในการ
แกะแบบ 

ใชเ้คร่ืองมือแกะ
แบบ 

5  ตดัแท่งสบู่เป็นกอ้น ใชแ้รงงานในการ
ตดัสบู่ 

ใชมี้ดตดัสบู่ 

6  การป๊ัมสบู่กอ้นเป็น
รูปทรง 

ใชแ้รงงานป๊ัมสบู่ เคร่ืองป๊ัมสบู่ 

 

3  แนวคดิในการออกแบบเคร่ืองผลติสบู่อตัโนมตั ิ
 เคร่ืองผลิตสบู่แบบใหม่ท่ีได้น าเสนอในงานวิจยัน้ีจะมีการ
ท างานแบบอตัโนมติั โดยจะใช้คนท างานในขั้นตอนการจ่ายเศษสบู่ซ่ึง
เป็นวตัถุเขา้ฮอปเปอร์ในขั้นตอนแรกเท่านั้นจากนั้นเคร่ืองจกัรจะท าการ
อดั ตดั และป๊ัมข้ึนรูปอยา่งอตัโนมติั ผา่นการล าเลียงโดยใชส้ายพาน โดย
มีขั้นตอนการท างานดงัแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  กระบวนการผลิตสบู่ก้อนจากเศษสบู่ด้วยเคร่ืองผลิตสบู่
อตัโนมติั 
ขั้นตอนกระบวนการผลิต พนกังาน เคร่ืองจกัร 
1  ใส่เศษสบู่ ใส่เศษสบู่ ถาดใส่เศษสบู่ 
2  การอดัเศษสบู่ - เคร่ืองอดัสบู่ 
3  การตดัสบู่เป็นกอ้นตามขนาด - กระบอกลมหวัใบตดั 
4  การป๊ัมสบู่กอ้นเป็นรูปทรง - กระบอกลมหวัพิมพ ์

 
เค ร่ืองผลิตส บู่อัตโนมัติ ท่ี จะพัฒนาข้ึนในงานวิจัย น้ี มี

ส่วนประกอบแสดงดงัรูปท่ี 1 
หมายเลข 1: ถาดใส่เศษสบู่ (Tray) 
หมายเลข 2: เคร่ืองอดัเศษสบู่ (Press Machine) 
หมายเลข 3: ลูกกล้ิง (Feed Roller) 
หมายเลข 4: กระบอกลมใชห้วัเป็นใบตดั (Cutting Cylinder) 
หมายเลข 5: ถาดใส่เศษสบู่ (Tray) 
หมายเลข 6: สายพานล าเรียง (Conveyor) 
หมายเลข 7: กระบอกลมใชเ้ป็นตวัป๊ัม (Press Cylinder) 
หมายเลข 8: แวคคัม่ (Vacuum) 
หมายเลข 9: ถาดป๊ัมสบู่ (Press Tray) 

 

 
 

รูปท่ี 1 ส่วนประกอบเคร่ืองผลิตสบู่อตัโนมติัท่ีจะพฒันาข้ึน 
  
 จากรูป ท่ี  1 เค ร่ืองผลิตส บู่ก้อนอัตโนมัติ ท่ีน าเสนอจะ
ประกอบดว้ยการท างาน 3 ส่วนหลกัคือ ชุดเคร่ืองอดั ชุดตดั และชุดป๊ัม
ข้ึนรูป โดยมีลกัษณะดงัแสดงในรูปท่ี 2 โดยแต่ละชุดมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1) ชุดเคร่ืองอดั ท าหน้าท่ีอดัเศษสบู่ท่ีใส่ผ่านฮอปเปอร์ให้
เป็นก้อนผ่านสกูรท่ีออกแบบไว้ให้เป็นแท่ง จากนั้ นแท่งสบู่ท่ีผ่าน
กระบวนการจะส่งต่อไปยงักระบวนการตดัผา่นสายพานล าเลียงต่อไป 
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2) ชุดเคร่ืองตัด ท าหน้าท่ีตัดสบู่แท่งท่ีผ่านการอัดมาจาก
กระบวนการก่อนหน้าให้เป็นกอ้นยาว 80  มิลลิเมตร ท่ีมีน ้ าหนัก 100±5 
กรัม เพื่อน าไปป๊ัมข้ึนรูปต่อไป 

3) ชุดเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูป ท าหนา้ท่ีป๊ัมข้ึนรูปสบู่โดยใชแ้ม่พิมพ ์
แบบประกบกนัในการข้ึนรูป โดยการท างานในส่วนน้ีจะใช้แรงลมใน
การอดัและใชถ้าดหมุนในการวนรับช้ินงานต่อไป 

โดยการท างานของระบบท่ีน าเสนอทั้งหมดจะถูกควบคุมการ
ท างานโดยใช้โปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรล (PLC) ซ่ึงจะท าหน้าท่ี
ควบคุมการท าใหใ้หเ้ป็นไปอยา่งอตัโนมติั 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 2  (ก) ชุดเคร่ืองอดัเศษสบู่ (ข) ชุดตวัตดัสบู่ (ค) ชุดป๊ัมข้ึนรูปสบู่ 
 

4. ผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผลวจิัย 
ในการหาประสิทธิภาพการท างานของเค ร่ืองผลิตสบู่

อตัโนมติั จะแยกส่วนการหาประสิทธิภาพการผลิตสบู่ โดยแบ่งเป็นการ
หาดา้นปริมาณ และส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและปัญหา
ของในแต่ละด้านได้อย่างถูกต้องชัดเจนและง่ายต่อการแก้ไขเม่ือเกิด
ปัญหา 

1) ด้านปริมาณของก้อนสบู่ทีผ่ลติออกมา 
ในการวิเคราะห์การตัดก้อนได้น าก้อนสบู่ท่ีตัดแล้วมาหา

ปริมาตรวา่เป็นตามท่ีก าหนด (95-105 กรัม) หรือไม่ โดยไดน้ ากอ้นสบู่มา
ทดสอบจ านวน 30 ช้ิน ซ่ึงผลการทดลองพบว่าทุกช้ินมีน ้ าหนกัระหว่าง
มาตรฐานท่ีก าหนด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 100.8 กรัม โดยมีค่าความ
แปรปรวนเท่ากบั 1.28 

 
รูปท่ี 2  การตดัแท่งสบู่ 

 
2) การน าก้อนสบู่ลงแม่พมิพ์ 
กอ้นสบู่ท่ีใส่ลงในแม่พิมพท์ั้ง 4 ไดแ้ก่ แม่พิมพ ์A เท่ากบั 100 

เปอร์เซ็นต์ แม่พิมพ์ B เท่ากับ 98 เปอร์เซ็นต์ แม่พิมพ์ C เท่ากับ 100 
เปอร์เซ็นต์ และแม่พิมพ์ D เท่ากบั 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเปอร์เซ็นต์ความ
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจะเป็นลกัษณะท่ีมีบางส่วนของสบู่ก้อนไปทับขอบ
แม่พิมพเ์ลก็นอ้ย แต่ความผดิพลาดดงักล่าวไม่ไดส่้งผลต่อป๊ัมข้ึนรูป 

 
 

รูปท่ี 4  ก าหนดต าแหน่งแม่พิมพแ์ต่ละตวั 

(ก) 

(ข) 

(ค) 
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3) การป๊ัมสบู่ 
ในการทดสอบประสิทธิภาพของการป๊ัมข้ึนรูปงานวิจยัน้ีได้

ทดลองป๊ัมช้ินงาน 100 ช้ิน พบว่าช้ินงานท่ีป๊ัมไดต้ามก าหนดมีค่าเท่ากบั 
95 เปอร์เซ็นต ์ 

 
 

รูปท่ี 5  ลกัษณะการป๊ัมสบู่กอ้น 
 

4) การจับและย้ายสบู่ 
ในการทดลองจบัและยา้ยช้ินงานโดยใชแ้รงลมดูด โดยไดท้  า

การทดสอบท่ีแรงลม 6 บาร์ ทดลองดูดสบู่กอ้นท่ีมีขนาดน ้ าหนกัแตกต่าง
กนัออกไป พบว่าน ้ าหนกัสูงสุดท่ีสามารถจบัและยกยา้ยไดสู้งสุดเท่ากบั 
1,400 กรัม  

 

5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
งานวิจยัน้ีได้ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองผลิตสบู่ก้อน

แบบอัตโนมัติ เพื่อน ามาใช้ในการผลิตสบู่จากเศษสบู่ท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนผลิตสบู่ของโรงงานกรณีศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อน าของเสียท่ี
มีอยูม่าก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่ม โดยเคร่ืองผลิตสบู่ท่ีสร้างข้ึนประกอบดว้ยการ
ท างาน 3 ขั้นตอน เร่ิมจากอดัเศษใหเ้ป็นสบู่แท่งท่ีมีพื้นท่ีหนา้ตดั 25 × 30 
มิลลิเมตร จากนั้นในขั้นตอนท่ีสอง ระบบจะท าการตดัแบ่งสบู่แท่งท่ีถูก
ส่งมาตามสายพานใหเ้ป็นกอ้น ขนาดความยาวกอ้นละ 80 มิลลิเมตร ซ่ึงมี
น ้ าหนักประมาณ 95-105  กรัม และส่งต่อไปยงัเคร่ืองป๊ัมข้ึนรูปใน
ขั้นตอนสุดทา้ย ขั้นตอนท่ีสาม ระบบป๊ัมจะท าการป๊ัมข้ึนรูปกอ้นสบู่ตาม
แบบของแม่พิมพ์ซ่ึงแม่พิมพ์ท่ีใช้เป็นแม่พิมพ์แบบประกบ ผลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพพบว่าการท างานของของเคร่ืองผลิตสบู่ทั้ ง 3 
ขั้นตอน สามารถท างานไดอ้ยา่งอตัโนมติั โดยมีรอบเวลาในการผลิตสบู่
เท่ากบั 23 วนิาทีต่อกอ้น โดยมีประสิทธิภาพของเคร่ืองอดั เคร่ืองตดั และ
เคร่ืองป๊ัมข้ึนรูป เท่ากบัร้อยละ 98, 97 และ 95 ตามล าดบั  

ถึงแมผ้ลท่ีไดจ้ากงานวิจยัน้ีจะเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีวาง
แต่เพื่อให้ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถท างานไดดี้มากยิ่งข้ึนได ้โดยอาจจะ
ปรับเพิ่มขนาดฮอปเปอร์ใหมี้ขนาดใหญ่มากข้ึนเน่ืองจากขนาดฮอปเปอร์
ปัจจุบัน มีขนาดเล็กท าให้ต้องเสียเวลาในการเติมว ัต ถุ บ่อย และ
นอกจากนั้นยงัสามารถเพิ่มระบบการบรรจุสบู่ท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต 
ซ่ึงจะท าใหส้ะดวกมากยิง่ข้ึน 

 

6. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมีส่วน
ช่วยเหลือและสนับสนุนในการท าวิจัยค ร้ังน้ี ให้ส าเร็จลุ ล่วงตาม
วตัถุประสงคทุ์กประการ 
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